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Förslag till Rådets Direktiv om fastställande 
av grundläggande säkerhetsnormer för skydd 
av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa 
mot faror som uppstår till följd av joniserande 
strålning KOM(2011) 593 slutlig  

MSB har följande synpunkter på remissen. 

Direktivets bestämmelser om bestrålning i nödsituationer har direkt betydelse 
för dagens svenska system för beredskap mot och insatser vid händelser med 
utsläpp av radioaktiva ämnen (RN-händelser).  Det vore därför önskvärt om 
dessa bestämmelser i direktivet kunde hållas samman och lyftas fram på ett 
bättre sätt än vad som nu är fallet. 

Direktivets krav i dessa delar stämmer inte med det system som vi i Sverige för 
närvarande tillämpar för samhällets räddningstjänst och inte heller med vårt 
krishanteringssystem i övrigt. Direktivet utgår från att beredskapen mot RN-
händelser ska planeras på anläggningsnivå samt på lokal och nationell nivå.  
Detta förefaller kunna medföra nya krav på kommunal räddningstjänst, 
samtidigt som den regionala nivån inte beaktas. Innehållet i och 
dokumentationen av planeringen påverkas också. I den fortsatta 
arbetsprocessen för direktivförslaget är det viktigt att från svensk sida 
uppmärksamma direktivets betydelse för områdena skydd mot olyckor och 
krisberedskap och att försöka påverka direktivets utformning i dessa delar.  

MSB kan också konstatera att den svenska översättningen av direktivtexterna 
behöver förbättras, i vart fall i de delar som rör skydd mot olyckor och 
krisberedskap.  

Det behöver klargöras vilket förhållandet är mellan detta direktiv och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång 
till miljöinformation samt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/42/EG om vissa planers och programs miljöpåverkan.  
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Helena Lindberg efter 
föredragning av den verksamhetsansvarige för CBRN, Pelle Postgård och Mats 
Ardbreck. I den slutliga handläggningen har även enhetschefen Håkan 
Axelsson och chefsjuristen Key Hedström deltagit. 

 

 

Helena Lindberg 

   Mats Ardbreck 
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